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Слов’янські літератури в контексті культурологічних студій 
 
Анотація. Дисципліна «Слов’янські літератури в контексті культурологічних студій» належить до 
переліку обов’язкових навчальних дисциплін за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії». Вона 
забезпечує формування в докторантів науково-дослідницької компетентності та передбачає 
поглиблене вивчення основоположних віх історії літератури у руслі міждисциплінарної методології 
гуманітарних наук, зокрема, висвітлення культурологічного аспекту знакових явищ літератури та 
культури народу, мова якого визначає фах докторанта-славіста, дисципліна розвиває вміння 
паспортизувати факти розвитку літератури в культурологічному контексті, навички виокремлення 
їхньої мотивації в діахронному вимірі. 
Кількість кредитів: 4 
Викладач: к. філол, доц. Дзюба-Погребняк О.І. 
Мета навчальної дисципліни: аналіз типології методів вивчення літератури слов’янських народів у 
системі культурних кодів та комунікацій. 
Попередні вимоги: 
Аспірант (ад’юнкт) повинен знати: слов’янську мову на рівні не нижче В2; основні прийоми пошуку 
та аналізу наукової інформації; основи теорії дискурсу та тексту; основи теоретичних засад 
літературознавства й культурології; принципи класифікації й періодизації національної літературної та 
культурної еволюції; взаємозв’язок літератури та культури із загальнолюдськими цінностями; 
проблеми зв’язків новітніх слов’янських літератур та культур з іншими національними літературами та 
культурами. 
Після закінчення курсу аспірант (ад’юнкт) повинен вміти: класифікувати факти розвитку літератури 
з позицій інтердисциплінарної методології, застосовувати системний аналіз літературних явищ, які 
мали місце в різні історичні періоди, методи культурологічних досліджень, підпорядковувати наведені 
уміння здатності: встановлювати культурологічну цінність літературних явищ, виокремлювати 
закономірності відображення явищ культури в літературному матеріалі, оцінювати явища слов’янської 
літератури і культури в їхній нерозривній єдності зі світовою літературою та культурою.  
Змістові модулі: 

1.Давні слов’янські літератури в контексті культурологічних студій 
2.Нові та новітні слов’янські літератури в контексті культурологічних студій 

Мова викладання: українська або одна зі слов’янських. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.10 читається на другому році навчання. 
Термін вивчення: викладається в обсязі 120 годин (4 кредитів ЄКТС), зокрема: лекційні заняття – 18 
год.; практичні заняття – 4 години, консультації – 2 год., самостійна робота – 96 годин, форма 
контролю – екзамен. 
 


